Verksamhetsberättelse 2020
Slow Food är en internationell förening som arbetar för att stimulera ren, god och rättvis
mathållning i hela världen.
Styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Gertrud Edström
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Styrelsemöten under året:

11

Informationsbrev:

5 medlemsbrev skickades ut under hösten 2020.

Medlemsantal:

48

Slow Träff 2020-01-30 Medborgarskolan
Bubbel och Allvar.
Kvällen bjöd på information om Slow Foods verksamhet i världen under 2019 och vad som
planeras för 2020. En vegetarisk meny och bubbel serverades. En livlig diskussion kring hur
svårt det kan vara att hänga med i de olika influenser som kommer avslutade kvällen. 13
personer deltog.
Årsmöte med middag 2020-02-27 Konferensvåningen, Gävle Slott
Vad är väl en kväll på slottet, naturligtvis helt fantastiskt!
Årsmötesförhandlingar, en fantastisk middag av husfru Yasmin Mossberg, en föredragning
om matens utveckling i Gävleborg av landshövding Per Bill och Premieringen för 2019. 2019
års premiering gick till Malin Pettersson och Jenny Johansson för deras arbete med att
skapa och organisera Reko-Ringen Gävle. 33 personer förgyllde kvällen.
Slow Träff 2020-04-02 på Nya Skeppets restaurang
Vi såg alla fram emot att träffas på den nyuppståndna, genuina restaurangen Skeppet.
Tyvärr var vi tvungna att ställa in p g a Covid 19. 11 anmälda till aktiviteten.

Historieätandet 2020-05-13 (inställt)
Slow Träff 2020-05-28 på restaurang Sarahs (inställt)
Studiebesök 2020-06-07 på Lars Persgården (inställt)
Kräftskiva på Nyöstertorp 2020-08-13
Väldigt lyckad och trevlig kväll på vackra Nyöstertorp. Vi blev totalt 9 deltagare, då ett
flertal intresserade medlemmar fortfarande var på semester. Aktiviteten var utomhus och
corona anpassad. Vi bjöd på kräftor, västerbottenpaj med romsås, knäckebröd, ost och
lättöl.
Föreläsning och Skördemarknad 2020-09-03-2020-09-04
Den nya maten med Tareq Taylor (inställt)
Matlagningskurs 2020-09-09, 17, 23 Den nya maten (inställt)
Vinprovning 2020-09-29 Naturviner (inställt)
Medlemsdag 2020-11-08 i Boulongerskogen
Coronaanpassat arrangemang med tipspromenad och grillning i vackra
Boulongern. Efter en ”något för svår tipspromenad” bjöd vi på Diléns medaljkorv
från 2019 års mathantverk med tillbehör, kaffe och kaka. Både förtäring och att vi
äntligen kunde träffas var mycket uppskattat. 23 personer deltog varav 20
medlemmar.
Terra Madre Day 2020-12-06 vid Gavlehov
Tipspromenad med adventsfika och firande av Terra Madre Day. (inställt)

